
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) ______________________________
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ___________________
    Nr. __________/____________

 ÎNŞTIINŢARE
privind stabilirea valorii garanţiei în vederea înlocuirii sau redimensionării acesteia

Datele de identificare a
contribuabilului

Denumirea/Numele şi prenumele
______________________________
Adresa: _______________________
Codul de identificare fiscală
______________________

Datele de identificare a
împuternicitului

Denumirea/Numele şi prenumele
______________________________
Adresa: _______________________
Codul de identificare fiscală
______________________

În temeiul prevederilor art. 193 alin. (18) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
nr.  90/2016  pentru  aprobarea  conţinutului  cererii  de  acordare  a  eşalonării  la  plată  şi  a  documentelor
justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul
fiscal central,

având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ____________ din data de _______________, înregistrată
la organul fiscal cu nr. ____________ din data de _________________,

vă comunicăm următoarele:
1. Sumele rămase de plată din înlesnirile la plată acordate sunt următoarele:
a)  sume  rămase  din  eşalonarea  la  plată  a  obligaţiilor  fiscale,  în  sumă  totală  de  ____________,

reprezentând:
- lei -

Nr.
crt.

Denumirea
obligației
fiscale

Obligația fiscală

Total,
din care:

Obligație
fiscală

principală

Obligații fiscale accesorii

Majorări de
întârziere/
Dobânzi

Penalități de
întârziere

Penalități de
nedeclarare

0 1 2=3+4+5+6 3 4 5 6

1.

2.

3.

4.

...

Total general

b) sume amânate la plată a obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale, în sumă 
totală de ..............., reprezentând:

- lei -
Nr. crt. Denumirea obligaţiei fiscale Penalități de întârziere Penalități de nedeclarare

0 1 2 3

1.

2.

3.

4.

...

Total 
general



2. Perioada rămasă din eşalonarea la plată este de __________ luni.
3. Valoarea garanţiei în vederea înlocuirii sau redimensionării conform art. 193 alin. (18) din Legea nr.

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, este:
a)  în  situaţia  în  care  garanţiile  sunt  numai  sub formă de scrisoare de garanţie  bancară/poliţă  de

asigurare de garanţie sau mijloace băneşti consemnate pe numele contribuabilului la dispoziţia organului fiscal
competent, la o unitate a Trezoreriei Statului, dobânda datorată pe perioada rămasă din eşalonare este de
____________ lei, iar garanţiile trebuie să acopere suma de ____________ lei;

b) în situaţia în care garanţiile sunt sub forma sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor proprietate a
contribuabilului sau contract de ipotecă sau gaj în favoarea organului fiscal competent în vederea executării
obligaţiilor fiscale ale contribuabilului pentru care există un acord de eşalonare la plată, având ca obiect bunuri
proprietate a unei terţe persoane, libere de orice sarcini, cu excepţia cazului în care acestea sunt sechestrate
exclusiv  de  către  organul  fiscal  competent  din  cadrul  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală,  cu
respectarea limitelor prevăzute la art. 193 alin. (16) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările şi completările ulterioare, ori o combinare a garanţiilor menţionate anterior cu cele prevăzute la
lit. a), dobânda datorată pe perioada eşalonării este de ____________ lei, procentul stabilit potrivit art. 193
alin. (13) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
este de _____ %, iar garanţiile trebuie să acopere suma de ____________ lei.

4. În situaţia în care constituiţi garanţii conform art. 193 alin. (6) lit. c) şi d) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, aveţi  obligaţia să depuneţi la
organul fiscal competent raportul de evaluare şi alte documente stabilite prin  Ordinul preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la
plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării
la plată de către organul fiscal central.

5. În situaţia în care beneficiaţi de înlesnirile la plată prevăzute la  art. 206 din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să constituiţi garanţii în
valoare de minimum 20% din sumele rămase din eşalonare la plată, precum şi a penalităţilor de întârziere
amânate la plată, respectiv în sumă de ____________ lei*2).

6. În situaţia în care constituiţi garanţii sub formă de scrisoare de garanţie bancară/poliţă de asigurare
de garanţie, perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară/poliţei de asigurare de garanţie trebuie să
fie  cu cel  puţin  3  luni  mai  mare  decât  scadenţa  ultimei  rate  din  eşalonarea la  plată,  respectiv  data  de
________________.

                         Conducătorul unităţii fiscale

                    Numele şi prenumele _________________________

                    Semnătura şi ştampila unităţii __________________

    Număr de operator de date cu caracter personal _________

_________
*1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
*2)  Se  menţionează  în  situaţia  aplicării  art.  206 din  Legea nr.  207/2015 privind Codul  de  procedură fiscală,  cu

modificările şi completările ulterioare.


